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Trvalá starostlivosť zo strany ošetrujúceho 

personálu umožní včas  podchytiť a úspešne 

riešiť komplikácie. 

   V Európe priemerná priechodnosť u 

 natívnych artériovenóznych fistúl je cca 3 roky 

 syntetických dialyzačných graftov  1 – 2 roky 

 



                    Komplikácie 
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stenóza aneuryzma trombóza 

 

 

 

 ich riešenie spočíva v zásahu intervenčného 

rádiológa   a cievneho chirurga 

 ich včasný  zásah má veľký význam, pacient sa môže 

naďalej dialyzovať cez AVF  bez zavedenia 

centrálneho venózneho katétra 

 revaskularizačné techniky sú náročné a sú spojené        

s rôznym stupňom úspešnosti 

 endovaskulárne intervencie sú hodnotnou náhradou 

chirurgickej trombektómie 

 obetovanie cievneho prístupu býva najťažšou formou 

riešenia problému 

 



                  – zúženie cievy 
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Stenóza 

   Príčiny 

 intimálna hyperplázia – vzniká turbulentným prúdením 

krvi, ktoré poškodzuje endotel 

 perivenózna fibróza – spôsobená opakovanou kanyláciou 

 ateroskleróza 

 

   3 typy 

 typ A – diskrétna stenóza do 1cm, s hladkým okrajom bez 

prítomnosti trombu, najvyššie % úspešnej rekanalizácie 

 typ B – tubulárna stenóza 1 – 2cm, nepravidelné okraje, 

kalcifikovaná, s prítomným trombom 

 typ C – stenóza dlhšia ako 2 cm, najnižšie % úspešnej 

rekanalizácie a  najvyššie riziko komplikácií 

 

 



 Príznaky stenózy 

 chýba vír  a pulzácie, šelest býva zvýšený 

 obtiažna kanylácia 

 pokles arteriálneho tlaku 

 znížený prietok krvi 

 recirkulácia >15 % 

 zvýšený venózny tlak nad 150 mmHg tri následné HD za 

sebou 

 bolestivosť, opuch 

 zrážanie krvi viac než 2x do mesiaca pri rovnakej dávke 

heparínu 

 predĺžené krvácanie po HD 

 zhoršené laboratórne výsledky – neúčinná dialýza 
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 moderná medicínska disciplína 

 

 používa sa na diagnostiku a následnú liečbu cievnych 

ochorení 

 

 výkon prebieha vo virtuálnom obraze 

 

 kľúčový princíp spočíva v zavedení vodiča cez ihlu      

v cievnom vpichu a následnom zavedení zavádzača a 

katétra po vodiči do cievneho systému 

Intervenčná rádiológia 
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 šetria pacienta 

 ekonomický prínos spočíva  

   v skrátení dĺžky   hospitalizácie 

 rýchly návrat pacienta do aktívneho 

   života 

 sonografia 

 angiografia 

 perkutánna transluminálna 

angioplastika 

 

Výhody 

Metódy 



 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

www.logman.sk Vyhne 7.-9-sept.2011 

Sonografia 

 stenózu a jej lokalitu 

 lumen cievy 

 smer, kvalitu a rýchlosť toku krvi 

 prítomnosť a uloženie 

aterosklerotického plátu 

 kalcifikácie v stene ciev 

 vyšetrenie býva komplikované 

priebehom   ciev, obezitou alebo 

edémom 

 Zobrazuje 

Diagnostikuje 



 zlatý štandard v zobrazovaní periférnych ciev 

 

 diagnostická metóda na zobrazenie ciev 

   pomocou podávania kontrastnej látky,  

   ktorou zistíme: 

     - zúžený lumen ciev, pláty alebo uzávery ciev 

     - pod skiaskopickou kontrolou je možné praktizovať 

       endovaskulárne zákroky 

 

 po zhodnotení výsledkov rádiológom sa výkon ukončí   

   alebo nadväzuje PTA 
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Angiografia 
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Perkutánna transluminálna angioplastika 

Seldingerovou metódou 

 neoperačná technika umožňujúca dilatáciu krátkych stenóz 

 má dominantné postavenie v liečbe stenóz AVF 

 liečba stenóz s použitím balónkového katétra 

 intervenčný tím – rádiológ, sestra, laborant 

 úspešnosť 60 % - 90 % 

 môže sa opakovať niekoľkokrát 

 trvá cca 30 – 60 minút (podľa zručnosti rádiológa) 

 za priaznivý výsledok sa považuje  stenóza < 30 % 
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 pracuje ako inštrument 

na statickú dilatáciu ciev 

    

 nízkotlakový 

4 - 5 atm 

 vysokotlakový 

do 20 atm 

 priemer balóna v mm 

znamená, na akú max. 

dĺžku sa roztiahne pri 

jeho náplni zriedeným 

kontrastom 

 dĺžka balónika  

2cm  4cm  6cm 

 Balónkový katéter 
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 nestabilný stav pacienta 

 hemodynamicky nevýznamná stenóza  

 závažné poruchy hemokoagulácie 

 príliš dlhá stenóza 

 akútne infekčné stavy 

Kontraindikácie PTA 

anafylaktický šok 

renálne zlyhanie  

 
hematóm 

pseudoaneuryzma disekcia, spasmus 

periférna embolizácia 

ruptúra tepny 
celkové 

v mieste punkcie 
v mieste angioplastiky 

Komplikácie PTA 
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 vyšetrenie antikoagulačných parametrov 

   PTČ, fibrinogén, aPTT, trombocyty 

 antihistaminiká, kortikoidy (prevencia 

   anafylaktického šoku pri alergii na kontrastnú 

   látku) 

   – Prednison 30 mg, Quamatel 20 mg,     

     Dithiaden 2 tbl (12 hod  pred výkonom)  

   – to isté 2 hod pred výkonom 

Pred PTA 

 manuálna kompresia miesta punkcie a následný 

kľud na lôžku 

 uzatváracie systémy 

 dva dni Fraxiparín 

 

 Po PTA 



 50 % stenóza na pôvodne úspešne  

   dilatovanej cieve  (elastické cievy) 
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Restenóza 

Liečba rePTA 

 stent  balónexpandibilný – dilatácia krátkych stenóz 

 stent samoexpandibilný – dlhšie stenózy vo 

   vinutejších tepnách 

 kovová výstuž, ktorá  ostáva v tele, 

aby zabezpečila priechodnosť cievy  

a zároveň zabraňovala možnej 

periférnej  embolizácii hmôt 

prítomných  v cieve 

stent 



 
 

 
 ohraničené rozšírenie cievy spôsobené 

štrukturálnymi zmenami v jej stene 

 

 diagnostická presnosť sonografie  

aneuryziem je 100 % 

 

 sonografia posudzuje:  

   šírku + dlžku , začiatok + koniec aneuryzmy 

 

 vzniknutá aneuryzma sa progresívne 

zväčšuje (čím je väčšia, tým rýchlejšie  

   sa zväčšuje) 
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Aneuryzma 



   Príčiny 

 

 vyklenutie  -  pôsobenie intraarteriálneho tlaku 

 

 procesy v cievnej stene – ateroskleróza 

 

 arózia (nahlodanie) cievy zvnútra – TBC, nádor 

  

 poranenie (opakovaná kanylácia) 

 

 vrodená menejcennosť cievnej steny 

 

 vplyv veku – porucha elasticity starnutím 
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Histopatologické rozdelenie 

www.logman.sk Vyhne 7.-9-sept.2011 

 vzniká ruptúrou cievnej steny 

   a tvorbou extravaskulárneho hematómu, 

   v ktorom sa vytvorí dutina priamo  

   komunikujúca s lumenom artérie 

 stenu pseudoaneuryzmy tvorí okolité  

   tkanivo stlačené hematómom 

 v systole do hematómu krv priteká 

   a v diastole odteká 

 stálym prílivom krvi sa môže zväčšovať  

   a neskôr sa môže prevaliť 

Nepravá aneuryzma (pseudoaneuryzma) 
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 intramurálny hematóm, ktorý 

preniká trhlinou v intime do 

medie a ďalej sa šíri cievnou 

stenou na rôznu vzdialenosť  

 

 

 

 vydutá je celá cievna stena 

 rozsiahle aneuryzmy predstavujú  

vysoké riziko uvoľnenia starých  

nástenných trombov 

  

Disekujúca (aneurysma dissecans) 

Pravá (aneurysma verum) 



Komplikácie aneuryzmy 
    

 

v aneuryzme vzniká turbulentné prúdenie, ktoré spôsobuje  

tvorbu   trombov  

 parciálna  

 úplná  

 tromboembolická – embolizácia trombu do periférnych 

častí 

     

 

 postruptúrno–hemoragická – s následným krvácaním 

 arteriovenózna – následným vznikom spojenia so susednou 

vénou 
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Trombotizácia 

 Ruptúra 



     Liečba 
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 chirurgická 

prebieha pod kontrolou  

zraku prípadne optiky 

 

 

 

1. Resekcia aneuryzmy  

     ak veľkosť progreduje  

     a tlakom dochádza  

     k erózii kože 

2. Implantácia stentgraftu  

zavedenie cievnej protézy                  

zloženej zo stentu a 

tkaniny do cievy 

 pacienta pod RTG kontrolou 
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Ďakujem za pozornosť. 

Eva Lukáčová dipl.s. 
NDC Logman a.s., Bojnice 


